Adore Loose Lay
Podstawowa instrukcja montażu
Zaleca się zapoznanie ze szczegółową instrukcją montażu dostępną na stronie
www.adorefloors.com lub poprzez kontakt z lokalnym dystrybutorem.
Czynności konieczne przed przystąpieniem do montażu
Upewnić się, że dany obszar jest czysty, posadzka jest równa i bez jakichkolwiek
wypukłości lub wgłębień, większych niż 3 mm na odcinku 2 m. Ruch w pionie nie powinien
przekraczać 5 mm. Posadzka nie może być również krucha lub zapylona. Usunąć
wszelkie zanieczyszczenia takie jak olej i stary klej. Zabrania się montażu na starym,
pokryciu posadzki (zazwyczaj luźne i miękkie), gdyż może to doprowadzić do
przemieszczania lub zniekształcania się pokrycia. Niezależnie od rodzaju, posadzka musi
być dostosowana do produktu i przygotowana do jego montażu z wykorzystaniem
odpowiednich środków. Należy zawsze przestrzegać instrukcji dostarczonych przez
producenta danego materiału. Instalatorzy i/lub sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność
za kontrolę stanu posadzki przed rozpoczęciem montażu produktu. W razie
jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt!
Płytki należy transportować i przechowywać na płaskiej powierzchni; zabrania się
opierania ich na częściach bocznych oraz na końcach. Przed rozpoczęciem montażu,
płytki należy umieścić w pomieszczeniu docelowym na minimum 48 godzin. Aklimatyzacja
płytek do warunków panujących w pomieszczeniu docelowym może być przeprowadzona
szybciej, jeżeli zostaną one wyjęte z opakowania (może działać jako izolator). Nie należy
przechowywać płytek na ogrzewaniu podłogowym, gdyż może to doprowadzić do
nagrzania się dolnych płytek bardziej ni górnych. Dodatkowo, zabrania się
przechowywania płytek w pobliżu grzejników. Płytki należy montować w warunkach
docelowych, czyli w warunkach, w których podłoga będzie eksploatowana.
Dopasowanie.
Najlepsze efekty daje równe przecięcie warstwy górnej, a następnie rozszerzenie nacięcia
w dół. Płytka powinna być swobodnie spasowana względem ściany; zabrania się siłowego
dosuwania płytki do ściany.
Bezpieczeństwo: należy zawsze korzystać ze sprzętu chroniącego oczy i dłonie.
Umieścić dwustronną taśmę akrylową wokół wszystkich ścian oraz wzdłuż korytarzy.
Pierwszy rząd należy układać rozpoczynając od lewego rogu. Dociąć krótszą krawędź,
dopasowując ją do lewej ściany. Następnie płytki drewnopodobne należy układać w
kierunku prawego rogu, docinając ostatnią za pomocą ostrego noża i dopasowując ją do
ściany. Płytka powinna być swobodnie spasowana względem ściany; zabrania się
siłowego dosuwania płytki do ściany.
Sprawdzić, czy płytki drewnopodobne zostały ułożone równo za pomocą długiego i
równego przedmiotu lub sznurka. W razie konieczności dociąć płytki tak, aby zakończenie
na przeciwnej ścianie wymagało użycia płytki o szerokości minimum połowy szerokości

całkowitej. Następnie płytki należy odsunąć od ściany i usunąć folię ochronną z taśmy
dwustronnej. Ponownie umieścić płytki w odpowiednich miejscach dociskając je do taśmy.
Rozpocząć układanie drugiego rzędu, wykorzystując odcięte fragmenty z płytek w
pierwszym rzędzie pod warunkiem, że ich długość wynosi więcej niż 200 mm i są one
oddalone o minimum 300 mm od krótszego połączenia w pierwszym rzędzie. Ułożyć
płytkę drewnopodobną obok pierwszego rzędu i dociąć ją dopasowując do lewej ściany.
Układać drugi rząd w kierunku prawej ściany.
Kolejne rzędy płytek należy układać zgodnie z powyższymi wskazówkami, docinając i
dopasowując ostatni rząd do ściany końcowej.

